Informații pentru respondenți
Locul dumneavoastră de muncă a fost ales pentru a lua parte la un studiu internațional despre
securitatea și sănătatea în muncă, și despre modalitatea de administrare practică. Studiul este realizat
simultan în 33 de țări din Europa și va ajuta să se înțeleagă în ce măsură persoanele din diferite țări,
responsabile de securitate și sănătate la locul de muncă, împărtășesc aceleași opinii și practici.
Chestionarul acoperă o gamă de subiecte și nu este nevoie de cunoștințe de specialitate pentru a
răspunde la întrebări. Majoritatea persoanelor care iau parte la studiu îl consideră o experiență
interesantă și plăcută, iar noi sperăm că acesta va fi și cazul dumneavoastră. Interviurile durează în mod
normal 20 - 25 de minute, iar noi sperăm că putem conta pe cooperarea dumneavoastră.

Despre EU-OSHA
Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă a fost înființată în 1996, ca
organism oficial european responsabil pentru informarea cu privire la securitatea și sănătatea la locul de
muncă.
Mai multe informații despre Agenție

Despre sondaj
Sondajul își propune să ajute companiile din Europa să abordeze într-o manieră mai eficientă securitatea
și sănătatea în muncă și să promoveze sănătatea și bunăstarea angajaților.
Operatorul pune întrebări despre acorduri în vigoare pentru gestionarea securității și sănătății; mai
întreabă care sunt considerate a fi cele mai importante probleme și dacă stresul se numără printre
acestea. Chestionarul investighează apoi cum este organizat managementul sănătății și securității, ce
suport sau sfaturi sunt disponibile și dacă există probleme semnificative.
Factorii de decizie politică la nivel național și european vor folosi informațiile pentru a elabora politici mai
bune și un suport mai eficient pentru întreprinderi, pentru a face ca locurile de muncă să devină mai
sigure, sănătoase și productive.
Luând parte la sondaj, ne oferiți informații valoroase despre situația, cerințele și așteptările
dumneavoastră, care vor contribui la îmbunătățirea condițiilor în locurile de muncă din Europa și nu
numai.

Confidențialitate
Toate informațiile sunt tratate ca fiind strict confidențiale, iar rezultatele vor fi prezentate într-o formă
agregată, astfel încât să asigurăm anonimitatea respondenților.
Kantar – compania responsabilă de efectuarea sondajului – este membră ESOMAR și este obligată legal
prin Codul său Internațional cu privire la Cercetarea Socială și de Piață. EU-OSHA este reglementată de
Regulamentul (UE) 2018/1725 referitor la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal de către instituțiile și organismele Comunității.
Dacă aveți îndoieli cu privire la confidențialitatea răspunsurilor oferite sau la modul în care vi se
garantează anonimatul în practică, vă rugăm să ne contactați la esener@osha.europa.eu.

Cine efectuează interviurile?
Institutele naționale care efectuează interviurile sunt toate asociate cu rețeaua Kantar a institutelor de
cercetare pe teren. Toți operatorii au un nivel ridicat de pregătire și experiență îndelungată în efectuarea
sondajelor de acest tip.
Vizualizați o listă a centrelor naționale

Acces la rezultate
Rezultatele studiului anterior (ESENER-2) sunt disponibile pe site-ul nostru, www.esener.eu. Acolo, veți
putea vizualiza și primele rezultate ale noului studiu, la începutul anului 2020, pe: www.esener.eu. Până
la jumătatea anului 2020 va fi publicat un raport detaliat, iar în următorii ani vor fi efectuate studii de
monitorizare. Toate rapoartele EU-OSHA sunt disponibile pentru descărcare în mod gratuit.
Vizualizați publicațiile EU-OSHA

Sprijin pentru sondaj
Consiliul de conducere al EU-OSHA este format din reprezentanți ai guvernelor, angajatori și sindicate.
Cu toții au dat undă verde sondajului, fiind totodată și foarte implicați în dezvoltarea acestuia.
La nivel european, sondajul este sprijinit de:

și de
Vizualizați o listă completă a consiliului de conducere EU-OSHA

Alegerea intervievatului
Locul dumneavoastră de muncă a fost selectat aleatoriu dintr-un registru al întreprinderilor pentru a ne
asigura că vom obține o imagine reprezentativă în fiecare țară.
Pentru scopul studiului nostru, este important ca persoana intervievată să aibă cunoștință de modul în
care sunt tratate problemele referitoare la securitatea și sănătatea la locul său de muncă. Nu este nevoie
să fiți un expert în probleme de securitate și sănătate în muncă, dar ar fi preferabil să fiți implicat în
deciziile privind măsurile luate în acest domeniu.

Cine plătește sondajul?
EU-OSHA finanțează sondajul pentru cele 28 de state membre ale UE din bugetul operațional, plus
Islanda și Norvegia ca membre ale SEA (Spațiul Economic European); Elveția își acoperă toate costurile
de participare; Republica Macedonia și Serbia sunt incluse folosind fonduri din Instrumentul de asistență
UE pentru preaderare (IPA).

Informații suplimentare
Sunt disponibile mai multe informații detaliate despre sondaj (doar în Engleză) pe www.esener.eu.

Implicare
Ca parte a celorlalte activități de informare ale sale, EU-OSHA este în căutarea unor studii de caz la
nivelul locului de muncă pentru a evidenția abordări inovatoare sau de succes, ori soluții pentru siguranța
locului de muncă și pentru riscurile de sănătate. Dacă ați efectuat o acțiune interesantă și ați dori să o
împărtășiți prin intermediul EU-OSHA, vă rugăm să ne contactați la esener@osha.europa.eu.

Sugestii
Vă rugăm să ne scrieți comentariile și sugestiile dumneavoastră.

